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 «وضعیت پایداری جو هشدار»

و نیز پیش  ساعته( 120)پایداریشرایط جوی از لحاظ و هشدار قانون هوای پاک، پیش بینی از آئین نامه اجرایی  3ماده  3در راستای پیاده سازی تبصره 

 می باشد. زیربه شرح  موثرروزه سایر پارامتر های جوی  10بینی 

 

باشد که با توجه  یم یدر منطقه البرز مرکز شیهفته در پ یط داریپا یاز استقرار جو یحاک یابی شیپ یالگوها نیآخر لیتحل :آینده نگری

، روند کاهش  ابر، مه شیافزا ،ها ندهیآال شیافزا لیپتانسو  رتفاع الیه مرزیابتدریج روند کاهش  یبه نفوذ پرفشار سرد و چگال سطح

 .شودیم ینیب شیو پراکنده باران و برف پ فیخف یها شبار یکوهستان یارتفاعات و جاده ها ژهی، به و خبندانیمحسوس دما، 

 

 ندهیساعت( آ  120استان البرز در پنج روز ) یبیني و هشدار پایداری هواپیش

 بینی وضع هواپیش تاریخ روز
نوع 

 پایداری

سرعت 

 باد

(10m) 

[m/s] 

 الیه مرزیارتفاع 
PBL Height[m] 

 

 حداکثر حداقل

1 
 جمعه

11/9/1401 
 838.3 240.2 5 داریپا ساعات کاهش ابرقسمتی تا ابری ، مه رقیق ، بعضی 

2 
 شنبه

12/9/1401 
 980.5 280.6 5 داریپا قسمتی تا ابری، افزایش آالینده ها، اواخر وقت بارش خفیف

3 
 یکشنبه

13/9/1401 

بارش  عصر یخبندان صبحگاهی، ، مه،یتا ابر قسمتی

 وزش باد پراکنده،
 646.7 350.7 10 داریپا

4 
 دوشنبه

14/9/1401 

، و خفیف باران و برف ابری، مه، بعضی ساعات بارش پراکنده

 ، یخبندانکاهش محسوس دما
 473.4 300.2 5 داریپا

5 
 شنبهسه 

15/9/1401 

 ،کاهش محسوس دماکاهش ابر،عصر ، مه ، تا ابری  ابرینیمه 

 افزایش آالینده ها یخبندان،
 754.4 168.4 5 داریپا
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 جوی برای استان البرز روز آینده پارامتر های  10پیش بیني تغییرات 

 متری 2در سطح  تخلیهمتری، سرعت  10باد سطح  متری، ارتفاع الیه آمیخته، 2سطح  رطوبت به ترتیب از باالی نمودار شامل 
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